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Stöldskyddsmärkning - erbjudande om rabatt på märksats 

 

Stöldskyddsföreningen erbjuder nu SBS medlemmar att köpa en märksats med SSF DNA-

märkning, med båtdekaler på köpet, för 449 kr. Ordinarie pris är 499 kr + båtdekaler 99 kr = 

598 kr. Just nu, fram till den 31 mars, erbjuds detta paket på webben för 499 kr men SBS 

medlemmar kan fram till den 30 april med rabattkoden båtklubb köpa paket för 449 kr. 

Märksatsen innehåller behållare med MärkDNA märkningsvätska innehållande en unik DNA-

kod och cirka 1000 mikropunkter med en unik sifferkod och varningsdekaler. Fördelen med 

mikropunkter är att man mycket snabbare kan avläsa en identifikationskod utan att behöva 

skicka ett prov till DNA-analys. I priset ingår också obegränsad registreringstid utan 

årsavgifter. Mer information och detaljerade villkor finns på www.stoldskyddsforeningen.se 

 

Se även information på polisens hemsida, https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-

brott/stold-och-inbrott/markdna/ 

 

Märk stöldbegärliga båtprylar som utombordare, elektronik m.m. Med samma märksats kan 

du även märka andra prylar hemma. Varningsdekalerna avskräcker.   

 

 

Obligatorisk stöldskyddsmärkning – beslut på SBS årsmöte den 21 februari 2019 

I enlighet med årsmötets beslut har nu styrelsen infört följande krav i ordningsreglerna: ”För 

motorbåtar med utombordsmotor med motorstyrka högre än 30 hk och med en ålder av högst 

10 år, med plats i hamnen eller på uppläggningsplatsen, gäller att båt, motor och drev ska vara 

stöldskyddsmärkta.” 

  

Styrelsen har beslutat att berörda ägare ska stöldskyddsmärka sina båtar, motorer och 

drev före sjösättningen i maj. 

 
På årsmötet informerade vi om att det finns två typer av stöldskyddsmärkning som 
rekommenderas:  
 

• Securmark 
Graverade ID-nummer och mikromärken, synlig och dold märkning 
Görs av proffs, se www.securmark.se 
 

• Stöldskyddsföreningen (SSF) 
DNA märkning med mikropunkter 
Beställs från SSF. Märkningen gör man själv 
 

Det finns även andra som säljer MärkDNA. Polisen, andra båtklubbar, Svenska Sjö och 
Stöldskyddsföreningen har konstaterat att stöldskyddsmärkning av motorer och tillbehör 
verkar ha en mycket god effekt. De klubbar som använder stöldskyddsmärkning kompletterat 
med ordentlig information och skyltning på flera språk om att märkning genomförts har i stort 
sett undgått stölder. Vi kommer att sätta upp skyltar med text på svenska, engelska och ryska 
på grinden, staketet och bryggorna.  
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